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ATA DA 29ª. REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014 
 
Ata da vigésima nona reunião ordinária do Rotary Club de Birigui- Cidade Pérola- Ano 

Rotário 2013/2014 realizada aos doze dias de Março de 2014 (12/03/2014), às vinte 

horas e trinta minutos no Restaurante Vó Maphalda, sito à Rua Saudades, 764. 

Estiveram presentes 17 (dezessete) pessoas, sendo nove companheiros: Fabiano Alves 

Lima, Fernando O. Ferreira,  Glaucinéia Ferreira, José Carlos Barbeiro, Marcelo 

Yamane Tanaka, Marcos Antonio Benatte Fernandes, Robson Augusto Cottarelli,  

Sarkis Nakad Jr. e Wagner Dauberto Mastelaro. Os visitantes foram: Cássila Florêncio 

(RC XIX de Abril), Danilo Contini (RC XIX de Abril), Jeff Wagner(intercambiario) , 

Sandra Melo Mastelaro (esposa comp. Wagner), José Carlos Romão (marido 

companheira Neia), Ângelo Melo Mastelaro (filho companheiro Wagner), Agner Volpe 

Filho (visitante) e Ivana Nakad (esposa companheiro Sarkis). A mesa diretora foi 

formada por Sarkis Nakad Junior, Presidente; Marcelo Yamane Tanaka e Cassila 

Florêncio (RC Birigui XIX de Abril). O companheiro Fernando realizou a abertura da 

reunião do dia, convocando todos os presentes a tomarem seus lugares. Dada a palavra 

ao presidente, o mesmo convocou todos a saudação à bandeira nacional e demais 

hasteadas. Pelo turno do protocolo, o companheiro  Fernando  saudou todos os 

presentes, anunciando em seguida a pauta da reunião do dia. Na  mensagem do dia o 

companheiro José Carlos disse a seguinte frase “ É tão absurdo dizer que um homem 

não pode amar a mesma mulher toda a sua vida, quanto dizer que um violinista precisa 

de diversos violinos para tocar a mesma musica” Honoré de Balzac. Pelo turno da 

Secretaria  o companheiro Marcelo informou que atualizou o site e o Facebook do 

clube e inseriu o projeto do Subsidio Distrital em prol à Creche. Finalizando disse que 

recebeu alguns formulários das visitas às entidades e falta alguns companheiros 

entregarem para inserir no site do clube. Não houve o  turno da Tesouraria. Pelo 

turno do companheirismo o companheiro José Carlos  mencionou as seguintes datas 

comemorativas da semana:  Dia 12/03 – Dia do Bibliotecário ; Dia 14/03 –Dia dos 

Animais; Dia 15/03 – Dia Mundial do consumidor, 19/03 – Dia do Carpinteiro e 

Marceneiro, 15/03- Aniversário Forrest Wagner (irmão do Jeff). No  turno da 



Informação ou Instrução Rotária o companheiro Robson  comentou sobre o sino com 

o emblema do Rotary que fica sbore a mesa diretora dos Rotary Clubs .  No turno das 

comissões de serviços o companheiro Marcos relembrou os companheiros de 

entregarem os formulários de visita ao companheiro Marcelo para inserir no site do 

clube.  No turno da palavra livre a companheira do RC Birigui XIX de Abril Cassila 

convidou os companheiros do clube a participarem da comemoração do aniversário do 

clube no dia 26 de Abril no salão de festas do Pérola Clube, o valor do convite é 

R$50,00 (cinqüenta reais) por pessoa com direito a mesa de frios e uma banda que irá 

tocar no dia. Em seguida o companheiro Robson disse que vai entrar em contato com o 

Fabio Poe para tratar o assunto referente a intercambiária americana que receberemos 

no segundo semestre desse ano . Não houve o Momento Feliz. Pelo turno da 

presidência o companheiro Sarkis disse que agendou com o Arlei para o dia 19 de 

outubro de 2014 o nosso 7˚ Rotary Grill e perguntou ao companheiros se continuaremos 

a ajudar o VCC e por unanimidade todos concordaram. Em seguida agradeceu a 

presença das esposas dos companheiros e dos companheiros e, por não haver nada mais 

a tratar, encerrou a reunião e pediu a todos que em pé saudassem os pavilhões 

hasteados. 

Eu, Marcelo Yamane Tanaka, primeiro secretário, lavrei, nesta data, a presente ata que 

vai por mim e pelo  presidente assinada. 

 

 
 
___________________________     _______________________ 

Sarkis Nakad Junior          Marcelo Yamane Tanaka                    
Presidente                               1° Secretário 

 
 
 
 
 
 
 


